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INFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané,
začalo nám druhé pololetí letošního
roku 2022. Je před námi čas dovolených a
pro naše děti čas prázdnin. Každý by si měl
najít alespoň kousek svého času na malý
odpočinek. Plánované činnosti se však
nesmí zastavit a tak i v naší obci budou
pokračovat investiční práce, které jsme si
naplánovali pro letošní rok.
Výstavba
hasičské
zbrojnice
probíhá podle plánu a termín dokončení
v srpnu se zdá být reálný. Bude to krásný
stánek pro naše dobrovolné hasiče, kteří na
tuto stavbu čekali desítky let. Jejich aktivita
je příkladná nejen co se týká výjezdů a
zásahů, ale i při zapojení v rámci kontrolních ↑Michael Boroš – 5. místo v časovce (Elkov Kasper Czech Cycling Team)
dnů a řešení operativních požadavků stavební
Foto: Petra Baštýřová
firmy STAVEKO. Po složitostech s výkupem a směnou pozemků pod tuto stavbu se realizuje opěrná zeď,
která umožní využití celého prostoru jak pro parkování hasičů v areálu tak veřejnosti mimo něj. Bude zde
vytvořena i manipulační nebo skladovací plocha pro obec ( Služby obce s.r.o. ). Toto vše se odehrává na
základě schválení zastupitelstvem obce. Bohužel nás zvyšování cen trochu zaskočilo a tak jsme museli
upravit celý rozpočet této stavby.
Po schválení výstavby bytového domu se práce taky začaly pomalu rozjíždět. Tady bych chtěl
požádat všechny občany žijící v této zástavbové zóně o zvýšenou pozornost při pohybu, hlavně děti. Přece
jen se tady bude pohybovat těžká technika, při výkopových pracích, ale i při navážení materiálu. Děkujeme
za pochopení.
Přelom května a června je již tradičně ve znamení folklórního festivalu. Nebylo tomu ani letos jinak.
Bližší informace o této akci najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.
Hlavní událostí letošního roku, ale i celé dlouhé historie obce, bylo spolupořádání společného Mistrovství
ČR a SR v silniční cyklistice pro rok 2022.
Krásné počasí přilákalo do Kovářova na 180 závodníků a závodnic ze všech koutů České republiky
ale i ze Slovenska. Náročná trať časovky nic neubrala na výkonech závodníků a ty tak byli velmi spokojeni
se zajištěním závodu a jeho hladkým průběhem. Tato slova patřila všem, kteří pomáhali z řad dobrovolníků,
hasičům, fotbalistům, folklórníkům, zkrátka všem. Obec se připojuje s velkým poděkováním také. Kdo se
přišel podívat na kovářovskou náves, určitě nelitoval. Poděkování patří i do základní školy, která se
postarala o výzdobu obce a Službám obce za pomoc všeho druhu.

ODEČTY VODOMĚRŮ
Od 22.8.2022 do 31.8.2022 budou probíhat tzv. odečty vody v obcích Předbořice,
Zahořany, Lašovice, Jalovčí a Chrást. To znamená, že pověření pracovníci Obce
Kovářov budou zapisovat stavy vodoměrů. Občané od 1.8.2022 mohou sami nahlásit stav
vodoměru na OÚ Kovářov, a to buď osobně, telefonicky – 382 594 218
nebo emailem: obec@kovarov.cz.
Při nahlašování prosím sdělte adresu odběrného místa,
číslo vodoměru a stav vodoměru v m3.
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Co nás čeká
nyní? Za několik málo
dní se rozjede velká akce
na výměnu vodovodního
řadu v „Nové ulici“,
která bude probíhat po
etapách.
Zde
bude
omezen provoz v obou
směrech. Práce by měly
probíhat
v
průběhu
letních měsíců, tak Vás
chci požádat o trpělivost
a schovívavost.
Příjemné léto a
krásné prázdniny
↑Výstavba nové hasičské zbrojnice v Kovářově, Foto: Petra Baštýřová
-Pavel Hroch, starosta obce-

OBECNÍ POLICIE KOVÁŘOV
Obecní policie Kovářov upozorňuje občany, že není povoleno vozit a ukládat veškerý odpadový
materiál na betonovou plochu ve Slavoňově. V obci Kovářov se nachází sběrný dvůr, kam občané mohou
odpad odvézt a zdarma uložit. Na žádných jiných místech není možné dle zákona odpad odkládat.
-Strážník: Pavel Škoch, Tel: 603 514 076-

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STŘEDNÍ POVLTAVÍ

-Kancelář MAS SP2

FOLKLOR V KOVÁŘOVĚ

Jako každý rok, i letos jsme se připravovali na náš festival, který se konečně mohl konat v obvyklém
termínu – tento rok 3.-5.6.2022. Pro letošní ročník se nám počasí vydařilo, a tak jsme si celý víkend mohli
opravdu užít! V pátek jsme začali sousedským posezením pro veřejnost v restauraci KD, kde se zároveň
soutěžilo o nejlepší hnětýnku. V sobotu se konal již tradiční dopolední jarmark na návsi, kde se odpoledne
odehrál i hlavní program festivalu. Vše započalo vystoupením Dětí Kovářovanu, které sklidilo velký ohlas a
za to děkujeme. Velmi povedená však byla i všechna další vystoupení našeho festivalu. Na návsi jsme
vyhlásili vítěze páteční soutěže a po zasedání komise jsme se mohli všichni přesunout do kulturního domu
na krásný koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Sobotní večer byl zakončen zábavou na návsi, kde zahrála
místní kapela Kazach. A v neděli jsme festival dokončili krojovanou mší, společným obědem a rozloučením
s hosty. Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům i těm, kteří se na festivalu podíleli. Včetně obce,
dobrovolným hasičům, Venclovým, Restauraci Na Křižovatce i Pekařství Kovářov. Na další ročník festivalu
se budeme těšit v prvním červnovém víkendu roku 2023.
Letos ještě máme v plánu navštívit několik akcí – například baráčnickou slavnost v Soběslavi,
opětovat návštěvu svatobořickým nebo jako již tradičně vystoupit na Doudlebských dožínkách. O všem
budeme informovat na našem facebooku a těšíme se na setkání.
-Za Kovářovan Hanka Dlouhá-

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVÁŘOV
Školní rok pomalu končí a naši školku opustí 13 dětí, které nastoupí do první třídy základní školy.
Děkujeme paní Věře Janečkové za zprostředkování slavnostního loučení s předškoláky, které se konalo
21.6.2022 za účasti rodičů a ostatních dětí mateřské školy. Letos dětem předala šerpy místostarostka
Štěpánka Rybníčková a na památku dostaly pamětní knihu s fotografiemi svých kamarádů. Hezkým
zpestřením této akce bylo vystoupení dětí pěveckého sboru Základní školy Kovářov pod vedením paní
učitelky Veroniky Pšeničné. Všem budoucím prvňáčkům přejeme hezké prázdniny a mnoho úspěchů při
plnění školních povinností.
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PROJEKT „ ZDRAVÍ DĚTEM“
Naše děti navštívila lektorka z projektu „ Zdraví dětem“ a program přizpůsobila věku dětí.
Pro malé děti byl zvolen program pod názvem „Jak jel Zdravík do ZOO“. Cílem bylo děti naučit
rozeznávat exotická zvířata a poznávat stravu, kterou se živí. Hlavním hrdinou je papoušek, který provádí
děti celou zoologickou zahradou. Pohádkou tak vytvářela pozitivní vztah ke zvířátkům a k přírodě.
Starší děti vyslechly program na téma „Staň se hrdinou“ - „Kamarádi pojďte s námi, pomáhejme
všem vždy rádi“. Příběhem děti provádí Kryštůfek záchranář, který pomáhá zraněným a nemocným dětem.
Záměrem projektu je seznámit děti s prací záchranářů Zdravotnické záchranné služby, jejichž prostřednictvím
získaly povědomí o možných úrazech a nebezpečných nástrahách jak v letních, tak zimních měsících.
Uvědomí si, že je třeba dbát nejen na svou vlastní bezpečnost, ale i bezpečí svých kamarádů a sourozenců.
Formou zábavných pohybových aktivit a říkanek si osvojily důležitá telefonní čísla a poučily se co dělat a
na koho se obrátit.

PROJEKT ŠABLONY PRO MŠ KOVÁŘOV III
V rámci projektu Šablony pro MŠ Kovářov III jsme na jaře uspořádali dva projektové dny. Oba vzdělávací
programy byly hrazeny z tohoto projektu.
Projektový den mimo školu - „Ze života včel“
Tento program se uskutečnil v záchranné stanici „Ochrana fauny“ na Hrachově u Sedlčan. V rámci realizace
projektového dne se děti dozvěděly podrobnosti o životě včel. Byly obeznámeny s tím, jak vzniká med a jiné
včelí produkty, jak se včelaři o včely starají a jaké pomůcky používají. Postupně v malých skupinkách
nahlédly přímo do nitra proskleného úlu, seznámily se s tím, jak se včela vyvíjí, a mohly pozorovat včelí
matku – královnu. Venku zhlédly expozici volně žijících živočichů. Kvalifikovaný lektor seznámil děti
i s konkrétními osudy chovaných
jedinců.
Projektový den v MŠ – „Malý
zpracovatel odpadů“
Na tento projektový den jsme
zvolili téma „Malý zpracovatel
odpadů“, který vedla proškolená
lektorka zábavného a vzdělávacího
programu
Malé
technické
university. S dětmi si povídaly
o tom, proč odpad třídit, co je to
odpad, co je skládka a co na ni
patří. Z kostek Lega postavily dle
plánku kontejnery, popelářská auta
a třídicí linku. Druhá část
projektového dne probíhala venku.
Úkolem bylo recyklovat starý
papír a vyrobit nový. Každé dítě si
pak mělo možnost vyrobit pomocí
síta a geotextilie svůj vlastní
kousek recyklovaného papíru
a ozdobit si ho.
VÝLET DO FARMAPARKU
SOBĚHRDY
Plno hezkých zážitků si přivezly
děti z výletu z
Farmaparku
v Soběhrdech u Benešova. Prohlédly si zvířátka z různých farem celého světa. Vyřádily se na nafukovacích
trampolínách, lanovém hřišti, skákacím hradu a prolézačkách ve vnitřní herně. Akce se uskutečnila díky
podpoře z projektu MAP ORP Milevsko II, jehož realizátorem je MAS Střední Povltaví. Organizátorkám
děkujeme za zprostředkování a finanční podporu.
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DEN DĚTÍ A PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Letošní oslavu Dne dětí jsme spojili s pasováním
předškoláků na školáky. Celou akcí nás provázel pan
Petr Toman z hudební agentury PT STYL. Zahrál
známé písničky a pohádkové melodie, na které si děti
zatančily. Také plnily úkoly, za které dostávaly malé
odměny. Budoucí školáci dostali na památku dárky
v podobě fotbalového míče a penál s razítky, ostatní
děti si odnesly omalovánky. Všichni si společně připili
dětský šampusem. Poté následovaly soutěže, kterými
děti provázely postavičky ze známého filmu „Mimoni“.
Paní učitelky společně s dětmi si na zahradě připravily
malé pohoštění v podobě opékání buřtů, na kterých si
moc pochutnaly. Děti si domů odnesly čokoládové
vajíčko a přívěsek se zvířátkem. Paní kuchařky upekly
dětem muffiny ozdobené krémem.
Jana Háchová, učitelka MŠ
Další akce v závěru školního roku:
Divadélko „Okýnko“ – „Zahradnická show“ - zábavné
dopoledne
Vystoupení dětí na vítání občánků
Screeningové
vyšetření
očí,
které
provedla
zdravotnické zařízení Prima Vizus
Malování obrázků do výtvarné soutěže na téma „Malovaný venkov“
Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena od 25. 7. 2022 do 12. 8. 2022.
-Milena Fauknerová, ředitelka MŠ-

POZDRAV Z DOMOVA SVATÉ ZDISLAVY NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Milí čtenáři Kovářovského zpravodaje,
měsíc červen byl v Domově svaté Zdislavy měsíc plný dění.
Dolaďovalo se požehnání
rekonstruované budovy Boscocentra. Ještě večer před slavností pokládali hodní a obětaví dobrovolníci
poslední metry chybějící plovoucí podlahy. Slavnostní den 19. června mohl začít v plné parádě i s červenou
stužkou na přestříhnutí. Tohoto úkonu se místo pana biskupa zhostil jeho generální vikář Mons. David
Henzl. Slavnost se vydařila a doufáme, že všichni, kteří přišli, si slavnost užili i přes velké horko, které
trhalo rekordy. Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, a zahrnujeme je do našich modliteb.
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Hned po žehnání Boscocentra jsme zahájili rekonstrukci koupelny ve školce, která je již za téměř 25 let
v havarijním stavu a způsobila nám tento měsíc jednu „noční hru“ celou strávenou vysáváním vody, která se
dostala úplně všude. Takže kvůli této vodě nás ještě bude čekat oprava vinylové podlahy ve školce.
30. 6. – závěrečná mše na konec školního roku s rozloučením s letošními předškoláky a táborák.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ třeba s případným zápisem dítěte do školky je možný kdykoli po telefonní
domluvě. Telefonní čísla jsou sestra Pavlína Sedláčková tel. 733 755 850 nebo sestra Anna Smolárová
tel. 733 755 851.

Spolek „Rodina Předbořice“ vás zve na již tradiční akci

3v 1
v neděli 25. září 2022
na zahradě Domova svaté Zdislavy v Předbořicích
od 14:00 Dětský den - Indiáni
Děti se mohou těšit na soutěže, hry, tvoření, skákací hrad, občerstvení
od 15:30 Pohádka O…………………………
divadlo jednoho herce: Teátr Pavla Šmída, to je komediant, muzikant a
výtvarník, a loni se nám představil Pohádkou z budíku
Dobročinný bazar
v průběhu celé akce a ještě celý následující týden
Přijďte si s nám užít tento den!

Přejeme Vám dny pohody, odpočinku na dovolené a hodně sluníčka.
-Za Domov svaté Zdislavy sestry Anna a Pavlína-
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V březnovém zpravodaji jsem uvedl, že s nadějí vyhlížíme návrat ke školnímu normálu, to znamená
k obnovení školního života bez všelijakých omezení. Mohu konstatovat, že návrat se zdařil a my jsme
mohli organizovat akce a aktivity bez ohledu na dřívější všemožná omezující opatření. Poslední čtvrtletí
bylo proto plné akcí a aktivit, které se odehrávaly mimo třídu nebo mimo školu. Namátkou lze zmínit
třídní výlety (od páté třídy dokonce vícedenní), exkurze, návštěvy kulturních institucí, venkovní učení,
projektové dny, soutěže a olympiády, sportovní výpravy… Se závěrem tohoto školního roku nezbývá než si
přát, aby se ten školní rok následující stal po těch „kovidových“ rocích opět rokem, kdy se běžně chodí do
školy.
Libor Mandovec, ředitel školy
NAŠI ABSOLVENTI OBHÁJILI SVÉ PRÁCE
V pátek 24. června se konaly v ZŠ Kovářov tradiční obhajoby absolventských prací. V hlavní roli byli opět
žáci deváté třídy, kteří se loučí se školou prezentací své absolventské práce, na níž pracovali celý rok
v předmětu Informatika. Téma práce si volí sami, a to především podle svých zájmů. Rozmanitost zálib
našich deváťáků nejlépe ilustrují přímo samy názvy prací – například Motokros, NBA, Francouzský
automobilový průmysl, Geocaching, Krystaly, Clash Royale, Chameleoni, Kadeřnictví... Celkové hodnocení
výkonu žáků vychází z předem daných kritérií nejen pro samotnou práci, ale i pro elektronickou prezentaci
této práce a její obhajobu před komisí. Ta byla opět složená z ředitele školy, vedoucího absolventské práce
a zástupce zřizovatele školy a mohla s radostí konstatovat, že všichni žáci svou práci obhájili. Čtyři z dvaceti
obhajob obdržely dokonce hodnocení vynikající, poděkování za nasazení a předvedené výkony si však
zasloužili všichni.

TĚŠÍME SE NA NOVÉ PRVŇÁČKY
Letošní zápis se po dvou letech mohl opět uskutečnit za přítomnosti dětí a ty tak mohly ukázat své
předškolní dovednosti přímo paní učitelce „naživo“ ve třídě. Zápis proběhl hned na začátku dubna a přijaté
děti se od té doby stačily ještě třikrát sejít na hravém setkávání se školou v kurzu Předškoláček. Velký počet
žádostí o odklad (celkem 5) způsobil, že v září přivítá paní učitelka Gabriela Zítková pravděpodobně
jedenáct žáků. K dodatečnému červnovému zápisu pro žáky-uprchlíky z Ukrajiny se totiž žádný předškolák
již nedostavil.
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ANI LETOS NEPŘERUŠÍME TRADICI PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
Spolek rodičů při ZŠ Kovářov organizuje ve spolupráci se školní družinou ZŠ Kovářov příměstský tábor
TUDY Z NUDY. V týdnu od 11. 7. do 15. 7. 2022 se budou scházet ve škole přihlášení žáci 1. stupně.
Program pro ně chystá tým pedagogických pracovníků pod vedením Petry Slivkové a děti se mohou opět
těšit na sportovní aktivity, kreativní tvoření, výlety, táborové hry, soutěže, či koupání.
VÍTÁNÍ ČTENÁŘŮ
Ve školní knihovně proběhlo 27. června tradiční Vítání čtenářů. Účastníky a hlavními aktéry této akce byli
žáci 1. třídy se svou třídní učitelkou Veronikou Pšeničnou, které sekundovali ředitel školy Libor Mandovec
a školní knihovnice Jitka Štvánová. Prvňáčci totiž zvládli již všechna písmenka a začínají sami číst.
Na důkaz své čtenářské dovednosti všichni přečetli část textu ze své oblíbené knížky a poté složili čtenářský
slib, kterým stvrdili, že se ke knížkám budou chovat vždy šetrně a že své čtenářské zážitky budou sdělovat
ostatním. Poté byl všem žákům předán pamětní list a malý dárek v podobě nové knížky.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Po návratu k "normálu" po dvouletém online covidovém období se ukazuje, jak nesamozřejmé jsou dobré
vztahy mezi žáky v některých třídních kolektivech. Náš metodik prevence Petra Slivková proto v druhém
pololetí pomáhá všude tam, kde to je potřeba. Cílem realizovaných preventivních programů je motivovat
žáky ke změně jednání a seznámit je s možnostmi, jak se chovat ke svým spolužákům přijatelně a laskavě.
Žáci společně s preventistou hledají řešení konkrétních situací z každodenního života třídy.
Schůzky probíhají pravidelně ve třídách dle potřeb. Děti si mimo jiné připravily i spontánní "divadélko kvíz" na téma, jak se k sobě mají lidé chovat.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5. – 6.
5. – 6.

Jméno
Nela Štvánová
Jakub Janda
Ondřej Kubíček
Jan Toman
Denisa Zeithamlová
Dominik Zeithaml

VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU
Třída Kilogramy Na konci května jsme ukončili soutěž ve sběru papíru.
Letos se ho zúčastnilo 49 žáků školy a 21 z nich
7.
494
odevzdalo více než 100 kg. Žáci a jejich rodiče vozili
7.
337
opět starý papír přímo do kovářovského sběrného dvora.
6.
287
Oproti loňsku celkové množství sebraného papíru trochu
5.
260
kleslo - celkem bylo v rámci sběrové soutěže
3.
250
zaevidováno 5,6 tun. Všichni žáci s minimálně 100
1.

250
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kilogramy papíru byli odměněni slevou na sešity a materiál pro příští školní rok, někteří mají celý nákup
zcela zdarma. Zveřejňujeme 6 nejlepších sběračů za rok 2021-22.
BESÍDKA KE DNI MATEK
Po dvou letech jsme opět mohli oslavit Den matek tradiční besídkou. Na ní se představili všichni žáci
1. stupně společně s deváťáky. Besídka se konala 6. května v Kulturním domě Kovářov a v pět hodin, kdy
program začal, byl hlavní sál plný návštěvníků. Nejen maminky, ale samozřejmě také tatínkové, babičky,
dědečkové, sourozenci a další příbuzní zhlédli pásmo, v němž se zpívalo, tančilo, recitovalo a cvičilo. Závěr
večera patřil žákům deváté třídy, kteří vystoupili se svým předtančením na písně pohádky „Šíleně smutná
princezna“.
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2022 = HISTORICKÝ ÚSPĚCH!
Skvěle připraveno bylo všech šest našich žákyň na na okresní kolo Biologické olympiády. V kategorii C,
které se konalo 11. 4. v Písku, získali naši žáci všechny
stupně vítězů: 1. místo Petra Ottová, 2. místo Ema
Kutilová, 3. místo Veronika Pešičková. V kategorii D
obsadili
naši
žáci
tři
z
prvních čtyřech
míst: 1. místo Magdalena Petýrková, 2. místo Justýna
Kuzdasová, 4. místo Viola Zelenková. Všechny
žákyně postoupily také do krajského kola této soutěže,
které se uskutečnilo v Českých Budějovicích.

Z kategorie C se stala všechna tři děvčata úspěšnými
řešitelkami a v kategorii D zabodovala především Magdaléna
Petýrková - obsadila konečné vynikající 4. místo, což je
pro naši
školu
historický
úspěch. Děkujeme
všem
jmenovaným žákyním za skvělé výkony a paní učitelce
Marcele Timoranské za poctivou přípravu žákyní na soutěž.
DALŠÍ SKVĚLÁ UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ
Skvělé pěvecké výkony předvedli všichni naši zpěváci v okresním kole soutěže Jihočeský zvonek, která se
konala 27. dubna. Všichni účastníci z naší školy totiž získali za svůj zpěv stříbrná pásma. Konkrétně to byli:
Eliška Fumfálková, Nina Jandová, Barbora Kroupová a Ondřej Pyták. Děkujeme všem jmenovaným
žákům za vynikající reprezentaci naší školy a paní učitelce Pavle Škochové za jejich přípravu na soutěž.
Požární ochrana očima dětí a mládeže - tak se nazývá tradiční výtvarná soutěž organizovaná Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska. A naši výtvarníci? Získali skvělá umístění! V kategorii ZŠ 1 zaujaly porotu
výtvarné práce našich dvou žáků. První místo získala Jolana Kuzdasová a třetí místo Dominik Schmeller.
Gratulujeme a děkujeme také vedoucí výtvarného kroužku Gabriele Zítkové.
ŠKOLNÍ JÍDELNA O PRÁZDNINÁCH
Školní jídelna bude v provozu po celé letní prázdniny. Zájemci o oběd se mohou informovat na tel. čísle
382 594 215. Cena oběda činí 82,- Kč vč. DPH. Obědy lze vyzvedávat ve vlastních jídlonosičích od 10:00
do 10:30.
Novinky ze základní školy připravil Libor Mandovec, ředitel školy
Autoři příspěvků: Veronika Pšeničná, Gabriela Zítková, Libor Mandovec
Adresa - ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov, Telefon – 382 594 118 (škola), E-mail - zs.kovarov@volny.cz, Webové stránky – www.zskovarov.cz
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KULTURA

↑ 11. června se na kovářovské návsi konal dětský den. Počasí nám
přálo a náves se zcela zaplnila dětmi. Připraveno bylo mnoho
disciplín, tři skákací hrady, malování na obličej, cukrová vata a
tradiční opékaní špekáčků. Největší radost dětem udělala nová
atrakce, kde mohly poměřit své síly v napínání gumového lana.
← 30. dubna se po dvouleté pauze konal tradiční slet čarodějnic
na Lipníku. Čarodějní učni se opět mohli utkat v kouzelnických disciplínách, za jejichž splnění byli sladce
odměněni. Po skončení soutěží byli vyhlášeni nejlepší čaroděj a nejhezčí čarodějnice. Nechybělo ani
hledání zlatého pokladu a závěrečné upálení čarodějnice.

↑25. června pořádala Obec Kovářov zájezd do německých Alp na Orlí hnízdo, které bylo postaveno
k 50. narozeninám Adolfa Hitlera. I když to zpočátku nevypadalo, tak nám počasí přálo. Díky tomu jsme si mohli
vychutnat překrásné výhledy z vrcholků Alp. Místem nás provázel zkušený průvodce z Brna, Lukáš Hrachovina.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jedenáct nových občánků přivítal starosta obce Pavel Hroch dne 21. června na kovářovské návsi.
Jejich rodičům předal pamětní knihu a peněžní dar. Děkujeme ředitelce MŠ Kovářov Mileně Fauknerové
za milé vystoupení dětí a zpestření této slavnostní události.

Řada nahoře zleva:

Simona Jamrichová, Jan Drazdík, Nikola Kabátová, Klára Kahounová, Timotej
Schwarz, Viktor Kočí, Lukáš Marek, Jakub Panec.
Řada dole zleva: Benjamin Riazanov, Vilém Slivka, Zdeněk Pánek
-Foto: Petra Baštýřová-

LOUČENÍ SE ŠKOLKOU
Dne 21. června se na zahradě MŠ Kovářov loučilo se školkou 11 předškoláků. Místostarostka
Štěpánka Rybníčková dětem předala šerpy a pamětní fotoknihu. Zazpívat dětem přišel pěvecký sbor ZŠ
Kovářov pod vedením paní učitelky Veroniky Pšeničné.

Děti řada zleva: Michal Šimeček, Petr Šika, Julie Frýdlová, Josef Hácha, Martin Kokrment,
Sára Tittelbachová, Magdaléna Pánková, Pavel Krejča, Adéla Fořtová, Matěj Hlavín, Jonáš Beran.
-Foto: Petra Baštýřová-
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TTC KOVÁŘOV – SEZONA SKONČILA I PRO MLÁDEŽ
Po skončení druhé ligy žen, okresního přeboru a okresní soutěže mužů
zůstávalo aktivní už jen naše žactvo, které se zúčastnilo ještě několika turnajů
v rámci kraje. Co se ještě týká mužského okresního přeboru, tak našemu áčku
těsně unikl postup do kraje. Uvolnilo se však pro nás v kraji jedno místo, a tak si
naši hráči přece jen vyzkouší po delší době krajskou soutěž.
Na turnaji mladšího žactva 8. 5. 2022 ve Strakonicích vyhrála Klára
Škochová soutěž útěchy, když ve finále porazila Lucii Riantovou. Na tomto
turnaji dobře bodovali i naši mladší žáci, kteří si všichni zajistili postup ze skupin do hlavní soutěže. Tam si
následně nejlépe vedl Václav Slaba, který vybojoval 5.-8. místo. To samé umístění dosáhl i na turnaji ve
Vimperku, čímž si zajistil účast na závěrečném turnaji TOP 10 mladších žáků v Kaplici.
Na turnaji dorostu ve Vyšším Brodě vyhrál starší žák Augustin Riant soutěž útěchy, což mu pomohlo
k celkovému šestnáctému místu po všech turnajích této kategorie. Dobře si vedl i ve starších žácích, kde
před turnajem TOP 10 držel desátou pozici, a mohl se tedy zúčastnit tohoto závěrečného klání, které se
konalo 12. 6. v Kaplici. Tam získal osmé místo a hned za ním skončil další náš hráč Vít Skála, který do
Kaplice jel z pozice náhradníka. Celkově za celou sezonu patří těmto našim hráčům deváté a jedenácté
místo. Den předtím, tedy 11. 6., byly turnaje TOP 8 mladších žákyň a TOP 10 mladších žáků. Tam opět
výborně zahrál Václav Slaba, který obsadil sedmé místo a potvrdil tak své postavení z předchozích turnajů.
Stejná pozice nakonec Vaškovi náleží i v celkovém hodnocení bodovacích turnajů. Je to výborné umístění i
s ohledem na to, že po první polovině sezony patřilo Vaškovi 13. - 17. místo. Závěrečný turnaj pro nejlepší
hráče kraje absolvoval i Vít Skála, který skončil v Kaplici na osmém místě a v celkovém hodnocení mu patří
desáté místo. To si prakticky udržoval po celou sezonu. Na TOP 8 mladších žákyň se dostaly Klára
Škochová a Lucie Riantová, což je jejich velký úspěch, protože se po první polovině soutěží pohybovaly
také až kolem 12. a 13. místa. Na turnaji byla nakonec lepší Lucka, která se umístila na pěkném pátém místě
a Klárka byla hned za ní šestá. V celkovém hodnocení všech turnajů je Klára Škochová šestá a Lucie
Riantová sedmá.
Nutno dodat, že na naší mládeži se projevují zkušenosti získané z okresního přeboru a soutěže.
I když naše družstva B a C prohrávala svá utkání, jednotliví hráči se snažili bojovat o každý bodík a nedat
soupeřům nic zadarmo.

Foto: Valná hromada 13.6.2022
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Pro 8 - 10 našich hráčů z řad žactva je plánováno dvoudenní soustředění v kovářovské tělocvičně
13. - 14. 8. 2022. Na tuto akci se mohou zájemci ještě přihlásit. Lze se také přihlásit jen na některý z těchto
dvou dnů. Soustředění povede zkušený trenér pan Josef Jungvirt ze Strakonic, který vychoval už řadu velmi
dobrých hráčů pro ligové soutěže.
-František Špeta-

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ZD KOVÁŘOV, Z.S.
Sezóna 2021/22 byla konečně, po dvou předčasně ukončených, kompletně odehrána! Naše
oddíly se ve svých soutěžích neztratily, největší úspěch zaznamenali naši dorostenci, kteří
Okresní přebor vyhráli!
Muži „A“ nenavázali na dobře rozehraný podzim. Zejména ve venkovních zápasech se
nepodařilo uhrát ani jeden bod a to díky často velmi poslepované sestavě. Jako úspěšné lze
hodnotit domácí vítězství proti Chýnovu 3:2 a poslední domácí utkání s táborským Meteorem 4:3. Hlavním
problémem byla zejména obranná činnost a velmi laciné obdržené góly, které náš tým srážely doslova do
kolen. Ukázkovým příkladem byl nevydařený domácí zápas s Bernarticemi (4:5).
Příspěvek trenéra Jiřího Jaroše: „Při hodnocení jarní části Krajské soutěže I.A třídy sk. B bych chtěl v první
řadě poděkovat všem hráčům, funkcionářům i dobrovolníkům, kteří se nám starají o náš fotbalový stánek.
Co se týká výsledků A mužstva, tak si myslím, že jsme uhráli výsledek, který odpovídá naší kvalitě.
Skončili jsme na krásném 7. místě a uhráli jsme 36 bodů. Náš hráč Michal Brůžek se stal nejlepším
střelcem. Nastřílel soupeřům 22 gólů. Po covidové době, kdy jsme se potýkali s mnoha zraněními i různými
absencemi, můžeme hodnotit nakonec jarní část velice kladně. Všem čtenářům přeji krásné léto.“

I.A třída sk. B - sezóna 2021/22 - konečná tabulka
V okresní soutěži mužů se naše „béčko“ až do posledního kola doslova rvalo o 3. místo. Při pohledu na
vyrovnanou tabulku je konečné 5. místo jistě úspěchem. Škoda dvou jarních prohraných penaltových
rozstřelů, ve kterých se poztrácely 2 body, které by zaručily „bednu“.

13

III. třída OS Písek - sezóna 2021/22 - konečná tabulka
Dorostu se na jaře ujalo trenérské duo Lukáš Faukner a Libor Škoch, kterým sekundoval Pavel Hroch ml.
Do jarní části soutěže se naši junioři pořádně opřeli a konečné první místo je milým překvapením!
Gratulujeme k postupu do I.A třídy a přejeme hodně úspěchů v této soutěži!

OP dorostu - sezóna 2021/22 - konečná tabulka

Dorost TJ ZD Kovářov vítěz Okresního přeboru - sezóna 2021/22
Starší žáci najeli na vítěznou vlnu na konci soutěžního ročníku, kdy vyhráli 4 utkání v řadě. Se získanými
20ti body se umístili na pěkném 6. místě o skóre za společenstvím Sepekov/Milevsko „B“. Přejme našim
žákům, aby jim forma vydržela i do dalších utkání!
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OP starších žáků - sezóna 2021/22 - konečná tabulka
Hráči starší přípravky nasbírali v těžké konkurenci hodně zkušeností, a i když výsledkově se jim tolik
nedařilo, tak si zaslouží pochvalu. Důležité je, aby neztráceli chuť do tréninků a zápasů a věřme, že příští
sezóna bude lepší! Tabulky se v této kategorii neevidují, hlavním cílem je vést děti ke sportu.
Jménem TJ ZD Kovářov bych chtěl poděkovat všem našim trenérům, hlavně trenérům mládeže a správcům
hřiště za jejich práci pro oddíl. Dále také našim fanouškům a sponzorům za jejich podporu v sezóně
2021/22.
Děkujeme!

-Tomáš Janeček-

LETNÍ PROMÍTÁNÍ U ŠACHTY
JACK A OBŘI - Jack je chudý chlapec,

který miluje prastaré povídky a
legendy. Mezi jeho nejoblíbenější patří pověst o moudrém králi Ericovi,
o kouzelných fazolích a obrech. Při snaze prodat starého koně s povozem dostane
výměnou vzácné kouzelné fazole, za něž je mu v mnišském klášteře přislíbena
bohatá odměna. Než však získá příležitost fazole odevzdat, na vlastní kůži se
přesvědčí, že mohou způsobit velké trable. Naneštěstí se v tu chvíli nachází v jeho
domě zatoulaná princezna Isabella, která se vydala za vlastním dobrodružstvím.
Obří fazolový stonek, který vyroste ze zapadlé fazole, odnese dům i s ní vysoko
nad mraky do země obrů. Jack se okamžitě vydává na cestu za záchranou
princezny Isabelly.

pátek 22.7.2022 Kovářov Lipník, začátek 20:00 h
(promítání po setmění), občerstvení na místě, deku a přátele
s sebou ☺
TANEČNÍ ZÁBAVA V

PŘEDBOŘICÍCH
SDH Předbořice pořádá
v sobotu 30.7.2022 od 20 hod.
taneční zábavu
v párty stanu.
Hraje kapela All Right band,
vstupné 150,- Kč.
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ČASOVKA KOVÁŘOV – VÝSLEDKY
ČR - Junioři: 1. Pavel
Novák (Ciclistica
Trevigliese), 2. Štěpán
Telecký (TJ Favorit
Brno, 3. Milan Kadlec
(Team Dukla Praha
Ženy Elite: 1.Denisa
Slámová (Cyklotrenink),
2. Nikola Bajgerová
(Force KCK Zlín),
3. Petra Ševčíková
(Team Dukla Praha)
Juniorky: 1. Eliška
Kvasničková
(SportRaces Cycling
Team), 2. Barbora
Němcová (Sportcomplex
Břeclav), 3. Nela
Slaníková (Roman
Kreuziger Cycling
Academy)
SR – Junioři: 1. Samuel
Novák (Borgo Molino
RinascitaFriuli),
2. Dominik Dunár
(Willebrord Wil Vooruit), 3. Tomáš Sivok (Team Franco Ballerini)
Ženy Elite: 1. Nora Jenčušová (Bepink), 2. Janka Keseg Števková (Outsiterz), 3. Petra Machálková (CAT Trenčín)
Juniorky: 1. Klaudia Varšová (Cyklo Spiš), 2. Terézia Ciriaková (CyS – Akadémia Petra Sagana), 3. Simona Bodoríková (CK
Epic Dohňany)

Muži Elite SR: 1. Andrej Cully (Pro cycling Aone), 2. Marek Čanecký (BRS - Kaktus Bike), 3. Ronald Kuba (Brigetio KSE)
Muži Elite ČR: 1. Jan Bárta, 2. Michael Kukrle, 3. Jakub Otruba (všichni Elkov Kasper Czech Cycling Team)
Muži U23: 1. Mathias Vacek (CK Příbram – Fany Gastro), 2. Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling Team), 3. Jakub Ťoupalík (Elkov
Kasper Czech Cycling Team)
Foto: Petra Baštýřová
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KONCERT
Umělecké duo

Brigita Cmuntová & Štěpán Klouček
vystoupí v kovářovském Kostele Všech svatých.
Pop-folková dvojice přestaví svou vlastní tvorbu

v pátek 26. srpna od 20 hod.
vstupné 100,- Kč

TANEČNÍ ZÁBAVA – LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zveme Vás na taneční zábavu
v párty stanu na kovářovské návsi

pátek 2. září
18 hod. Fusky Dus
20 hod. Fantom
vstupné 150,- Kč

JÍDLOBRANÍ

A je to tady ☺,
zveme vás na pátý ročník Sousedského setkání neboli JÍDLOBRANÍ v sobotu 1. 10. 2022 od 11:00 hod. na
kovářovské návsi. Opět budete moci ochutnat rozmanité pokrmy a od 15:00 hod. zahraje kapela KAZACH.
Těšíme se na vás!

Monika Hrochová a Aneta Gillová

Kovářovský zpravodaj
Informační čtvrtletník pro občany Kovářova
Registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 11455
Vydavatel:
Obec Kovářov, IČ 00249777
398 55 Kovářov 63
tel.: 382 594 218
fax.: 382 594 486
www.kovarov.cz
e-mail: oukovarov@volny.cz
Neoznačené příspěvky jsou materiály Obce Kovářov.
Příjem inzerce, příspěvků, námětů a připomínek:
Obec Kovářov, oukovarov@volny.cz
Výtisk je neprodejný!
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Ceník inzerce
platný od 1.1.2009
ceny jsou uvedeny s DPH
malý formát
formát A5
formát A4

119,00 Kč
238,00 Kč
476,00 Kč
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HOSTÍNSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
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